- avizul nr.IA/23149 din 29.10.2019 al Comisiei de cultură;
- avizul nr.IA/23177 din 29.10.2019 al Comisiei economică.
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), alin.(S) lit.a) şi lit.e),
art.182 a lin.(1) coroborat cu art.139 alln.(6) şi art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul a dministrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se acordă bursă de excelenţă, pentru anul I universitar 2019

- 2020, studentului PETRUŞCA SERGIU - student anul I - St John's College,
University of cambridge, Marea Britanie, cu domiciliul în municipiul Bistriţa,
str.Octavian Goga nr.l, se.A, ap.20, judeţul Bistriţa-Năsăud.
(2) Cuantumul lunar al bursei de excelenţă este stabilit în Regulamentul
de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţii proveniţi din instituţiile
de învăţământ din judeţul Bistriţa -Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.150/2015 şi se acordă pentru perioada 1
octombrie 2019 - 30 septembrie 2020, în sumă de 700 lei.
Art.2 (1) Pentru

anul

universitar 2019-2020 îşi mentine bursa de
excelenţă domnul BUHAI RAREŞ-DARIUS - masterand anul I la
Massachussetts Institute of Tehnology, Statele Unite ale Americii, Facultatea
de Inginerie Electrică şi Informatică, cu domiciliul în municipiul Bistriţa,
str.Tiberiu Brediceanu nr.2, bl.1, sc.B, ap.1, judeţul Bistriţa-Năsăud.
(2) Cuantumul lunar al bursei de excelenţă este stabilit în Regulamentul
de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţii proveniţi din instituţiile
de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărâre a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.150/2015 şi se acordă pentru perioada 1
octombrie 2019 - 30 septembrie 2020, în sumă de 1.000 lei.
Art.3 (1) Se acordă burse de merit, pentru anul I universitar 2019-

2020, următorilor studenti:
1. TIRLIŞAN IOAN-PAUL-PETRU - student anul I - Universitatea
Oxford, Marea Britanie, cu domiciliul în oraşul Năsăud, bl.6DEF, se.O,
ap.8, jud�ţul Bistriţa-Năsăud;
2. DOMIDE LACRAMIOARA-FLORINA - studentă anul I - Universitatea
„Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, cu domiciliul în
comuna Rodna, sat Rodna, nr.8 04, judeţul Bistriţa-Năsăud.
(2) Cuantumul lunar al unei burse de merit, prevăzute la alin.(1),
pentru anul universitar 2019-2020, respectiv 1 octombrie 2019 - 30
septembrie 2020, este în sumă de 600 lei.
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Art.4 (1) Pentru a nul univ ersita r 2019-2020 îşi menţin bursele de merit,

următ orii studenţi:
1. BODESCU ŞTEFANIA - studentă anul II - Universitatea Falmouth, UK,
Licenţă În Animation & Visual Effects, cu domiciliul în municipiul Bistriţa,
str. Gheorg he Dima, nr.3, ap.2, judeţul Bistriţa-Năsăud;
2. PAP NOEMI - studentă anul II - Universitatea „Babeş-Bolyai",
ClujNapoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu
domiciliul în comuna Matei, sat Matei, nr.203, judeţul Bistriţa-Năsăud;
3. ANDRECUŢ ALEXANDRA IONUŢA - studentă anul III - Universitatea
„Babeş-Bo lyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, cu domiciliul în comuna
Josenii Bârgăului, sat Josenii Bârgăului, nr.253, judeţul Bistriţa-Năsăud;
4. COSMA CRISTIANA IOANA - studentă anul III - Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Facultatea de
Medicină, cu domiciliul în oraşul Năsăud, str.Tudor Vl adimirescu, nr.288,
judeţul Bistriţa-Năsăud.
(2) Cuantumul lun ar a l unei burse de merit, prevăzute la alin.(1),
pentru anul universit ar 2019-2020, re spectiv 1 octo mbrie 2019 - 30
septembrie 2020, este În sumă de 600 lei.

Art.5 (1) Se acordă burs e de a jutor social, pentru anul I universitar

2019-2020, următorilor studenţi:
1. MARE SE BASTIAN - student anul I - Universitatea „ Babeş- Bo ly ai"
Cluj-Napoca , Fa cultatea de Educa ţie Fizică şi Sport, a flat în plasam ent
rezidenţi al l a Centrul pentru Pr otecţi a Co pilului Becl ea n;
2. BURULEA DAIANA-MARJA - studentă anul I - Universitaitea „ Ba beş
Bolya i" Cluj-Na poc a , Fa cultat ea de Studii Europene, a fla tă în plasam ent
rezidenţi al Ja s:;entrui pent_,ru Protecţia Copilului Becl ea n;
3. LACATUŞ LACRAMIOARA-NUŢA - studentă anul I - Universitatea
,, Babe ş-Bolyai" Cluj-Na poc a , Fa cultatea de Psih ologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
aflată în plasam ent rezidenţi al la C a sa de tip fa mili al B istriţa;
4. COTU LUMINIŢA-ANDREEA - studentă a nul I - Aca demi a Na ţională
de Muzică „ Gheo rghe Dim a" Cluj-Na poc a , Facultatea Teoretică, a flată în
pla sament la a sistent maternal pr ofesionist;
5. MĂTHE ISTVAN - student anul I - Universitatea „ Babeş-Bolyai" Cluj
Na po ca, Facult atea de T eologi e Ortodoxă, aflat în pla sam ent la a sistent
maternal prof esi onist;
6. SANDU DOINA - studentă anul I - Universitatea de Medicină şi
Fa rmacie „Iuliu H aţi ega nu" Cluj-Na poc a , Fa culta tea de Fa rma cie, afl ată în
plasam ent la asistent matern al profesi onist.
(2) Cu a ntumul lunar a l une i burse de a juto r social, prevăzute la alin.(1),
pentru a nul universitar 2019-2020, respectiv 1 o ct ombrie 2019 - 30
septembri e 2020, este în sumă de 600 lei.
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